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Dopady lesních požárů a zahraniční zkušenosti, související s lesními požáry1 
 
Anotace 
 
Příspěvek představuje stručnou sumarizující informaci, zamýšlející se nad možnými dopady 
velkoplošných požárů vegetace na různé oblasti fungování společnosti. Přitom je 
dominantně vycházeno ze zahraničních zdrojů na dané téma. Důraz je kladen na zdravotní 
dopady problematiky, stejně jako na určitá osvědčená protiopatření. 
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Summary  
 
The paper presents a brief summarizing of information contemplating the possible impacts 
of large-scale vegetation fires on various aspects of the functioning of society. The article is 
dominantly based on a foreign sources related to the given topic. Emphasis is placed on the 
health impacts of the issue, as well as a proven countermeasures. 
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1
 V rámci příspěvku byl využit „Podklad pro přípravu manuálu pro řídící činnost orgánů krizového řízení 

Ministerstva životního prostředí“, vytvořený autorem na konci roku 2012. 
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Úvod 
 
 Požáry travních porostů, zemědělských ploch a především požáry lesů představují  
v současné době závažný environmentálně-společensko-zdravotní problém. 
 Z tohoto důvodu je danému fenoménu třeba věnovat náležitou pozornost. Ucelený 
přístup k tématu vyžaduje zapojení odborníků z celé řady oborů, stejně jako snahu  
o zužitkování zahraničních zjištění respektive výstupů, vytvářených v rámci mezinárodních 
organizací (Organizace spojených národů, Evropská unie, Severoatlantická aliance a další). 
 Navazující text je zásadním zestručněním rozpracovaných podkladů, věnovaných jak 
škodlivým dopadům lesních požárů na životní prostředí a společnost, tak zahraničním 
zkušenostem v této oblasti (slabá místa a postupy, zaměřené na jejich překlenutí). 
 Dílčí přílohou textu je zmínka o důležitosti přeshraničně koordinovaných požárních 
zásahů, které mohou zabránit většímu dopadu nezvládnutého požáru na životní prostředí.  
 

Dopady lesních požárů – se zvláštním důrazem na oblast životního prostředí 
 
 Lesní požáry s sebou přináší řadu negativních (ale v některých konkrétních případech  
i určitým způsobem pozitivních – viz níže) dopadů na životní prostředí a společnost jako 
takovou. Mezi negativní dopady lesních požárů patří například: 
 

 Újma na životech a zdraví lidí. Většina obětí přitom zemře nikoliv na důsledky 
popálenin, ale na otravu toxickými zplodinami hoření.2 

 Zvýšené uvolňování oxidu uhličitého a oxidů dusíku (skleníkové plyny a další 
substance – viz níže). 

 Znečištění respektive částečné nebo úplné zničení konkrétního lesního ekosystému 
(fauny, flóry). Kromě toho, že lesní zvěř ztratí část prostředí pro svůj přirozený výskyt, 
způsobují zvířatům problémy také větší vzdálenosti vzniklé mezi roztříštěnými lesními 
plochami. Z důvodu menší propojenosti mezi malými lesními plochami je pro zvířata 
obtížnější zachovat životaschopný genofond a v dlouhodobém horizontu přežít. 
Snižuje se tak počet a pestrost biologických druhů na určitém území.3 Dochází i ke 
změnám migračních tras ptáků a zvěře. 

 Porušené části vegetace jsou snazší kořistí škůdců (hmyz).4 Požár nezřídka naruší  
i porosty v okolí požáru, které zůstaly přímému zásahu ušetřeny, ale jsou oslabeny.5 

 Zavlékání nepůvodních druhů dřevin a dalších rostlin do požárem poškozené oblasti 
(ať již přírodními procesy nebo snahou člověka o co nejrychlejší znovuzalesnění 
lokality rychle rostoucími dřevinami – na jihu Evropy například blahovičníky). To je 
zvláště citlivé právě v chráněných oblastech (v České republice viz například 
vejmutovka, expandující v rámci Národního parku České Švýcarsko).6 

                                                 
2
 Hon, Z.; Patočka, J.; Karda, L., Statistika lesních požárů; in: 112, 2/2010. 

3
 Yefremov, D., F.; Shvidenko, A., Z., Long-Term Impact of Catastrophic Fires in Russia’s Far East and their 

Contribution to Global Processes, International Forest Fire News, July 2004, s. 43 až 49. 
4
 Lutonský, F., Dopad lesních požárů na přírodu; in: ČT1, 25. VII. 2006. 

5
 Lutonský, F., Dopad lesních požárů na přírodu; in: ČT1, 25. VII. 2006. 

6
 Lutonský, F., Dopad lesních požárů na přírodu; in: ČT1, 25. VII. 2006. 
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 Snížení obsahu vody v půdě (což zvyšuje náchylnost regionu k dalším požárům).7 
Požáry celkově mění úroveň prosakování vody do půdy. Dochází k odčerpávání 
minerálních živin a destrukci organických vrstev půdy a tím i ke snížení úrodnosti lesní 
půdy respektive zničení půdní struktury.8 

 Zvýšená eroze požáry narušené lesní půdy nezřídka nastává v důsledku následných 
silných srážek (v případě jižní Evropy se jedná dokonce o plošnou desertifikaci 
– proměnu krajiny v polopoušť).9  

 Odlesňování horských oblastí může zapříčinit svahové sesuvy půdy nebo – v zimě  
– častější laviny. 

 
 Názory, že po požáru se les relativně rychle zregeneruje a obnoví ve víceméně stejné 
podobě, se v řadě případů nepotvrzují. Záleží na délce trvání a ničivosti konkrétního požáru 
v závislosti na krajině a dalších zvláštnostech ekosystému. Požáry lesů v suchých oblastech 
mohou vyústit v trvalé odlesnění krajiny a její přetvoření v poušť a polopoušť.10 
 V případě, že požár postihne oblast větší než 10 000 ha, jedná se o trauma, které se 
pouze obtížně uvádí do původního stavu: dojde k destrukci půdního pokryvu, erozi půdy až 
na kamenné podloží, takže rostliny natož stromy se zde dokáží jen obtížně uchytit a alespoň 
dílčí revitalizace krajiny může trvat i několik desetiletí. 
 Oblasti zasažené požáry mohou být náchylnější pro další požáry. V některých 
oblastech dochází k požárům pravidelně v intervalech 10, 40 nebo 80 let v závislosti na 
cyklech počasí.11  
 Celková regenerace požárem postižených oblastí lesů trvá zpravidla několik desetiletí. 
Do úplného zahlazení stop po velkém požáru je někdy potřeba několik staletí.12 
 
 Požáry lesních porostů tak mají velký vliv na životní prostředí a mohou zásadním 
způsobem ovlivnit i klima rozsáhlých území. Kouř z lesních požárů představuje vážné 
zdravotní nebezpečí. Většina obětí na životech zemře nikoliv na důsledky popálenin, ale na 
otravu způsobenou nadýcháním kouře (je v USA se každoročně jedná o desetitisíce osob). 
 Existuje celá řada faktorů, které ovlivňují míru zdravotních komplikací z lesních 
požárů. Mezi tyto faktory se především řadí koncentrace jednotlivých toxických látek ve 
vdechovaném vzduchu, doba expozice, fyzická zátěž a celkový zdravotní stav konkrétního 
jedince. Významným faktorem, který významně ovlivňuje zdravotní rizika plynoucí z lesních 
požárů, jsou fyzikální vlastnosti inhalovaných částic obsažených v kouři. Částice menší než 
2,5 µm jsou více nebezpečné, protože mohou snadněji proniknout do dýchacího systému, 

                                                 
7
 Yefremov, D., F.; Shvidenko, A., Z., Long-Term Impact of Catastrophic Fires in Russia’s Far East and their 

Contribution to Global Processes, International Forest Fire News, July 2004, s. 43 až 49. 
8
 Yefremov, D., F.; Shvidenko, A., Z., Long-Term Impact of Catastrophic Fires in Russia’s Far East and their 

Contribution to Global Processes, International Forest Fire News, July 2004, s. 43 až 49. 
9
 Europe's environment: The Third Assessment: Forest fires in Southern Europe, 2. IX. 2003. 

http://www.eea.europa.eu/highlights/20030804151958 
10

 Yefremov, D., F.; Shvidenko, A., Z., Long-Term Impact of Catastrophic Fires in Russia’s Far East and their 
Contribution to Global Processes, International Forest Fire News, July 2004, s. 43 až 49.   
11

 Yefremov, D., F.; Shvidenko, A., Z., Long-Term Impact of Catastrophic Fires in Russia’s Far East and their 
Contribution to Global Processes, International Forest Fire News, July 2004, s. 43 až 49. 
12

 Forest fires in Southern Europe destroy much more than trees, 28. VII. 2009 
http://www.eea.europa.eu/highlights/forest-fires-in-southern-europe-destroy-much-more-than-trees 
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vyvolat astma nebo další chronické obstrukční onemocnění plic. Kromě toho se malé částice 
vyznačují velkou plochou povrchu, která usnadňuje absorpci chemických sloučenin. 
 Celkové negativní dopady lesního požáru rovněž rámcově ovlivňuje zejména 
meteorologická situace (teplota, relativní vlhkost vzduchu, vítr, nadmořská výška atd.). 
 Chemické složení kouře, pocházejícího z lesních požárů a zastoupení jednotlivých 
toxických látek v něm obsažených závisí na mnoha faktorech, nejvýznamnějším z nich je 
samotný hořící materiál (biomasa a její příměsi – například plasty v odpadcích), jeho vlhkost 
a teplota hoření. 
  
 Mezi škodlivé produkty hoření, vznikající při lesních požárech, patří například: 
 

 Oxid uhelnatý, oxid siřičitý, oxidy dusíku.13 

 Během fáze doutnání dochází převážně k emisím acetonitrilu, acetonu, benzenu 
a toluenu. 

 Při některých požárech byl v plynných emisích nalezen také kyanovodík, amoniak, 
formaldehyd, acetaldehyd a akrylaldehyd, methanol, kyselina octová a mravenčí, 
velké množství nasycených a nenasycených uhlovodíků, polyaromatické uhlovodíky 
a řada dusíkatých organických sloučenin (jako jsou heterocyklické sloučeniny typu 
alkaloidů, ty, spolu s nanočásticemi uhlíku – tzv. sazemi – vytváří aerosol s vysokou 
inhalační toxicitou.14 

 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), které představují velmi širokou škálu 
různých látek řadících se mezi perzistentní organické polutanty.15 Některé studie 
uvádějí, že až 50 % těchto látek je uvolňováno do atmosféry právě z lesních 
a prérijních požárů.16 Tyto látky mohou zapříčiňovat rakovinu, celé spektrum mutací 
živých organizmů, genetické poruchy a poruchy krvetvorby. Tyto látky rovněž 
vyvolávají zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, potlačení imunitního systému 
(imunosuprese), poruchy reprodukce a další zdravotní komplikace. Nebezpečnost 
těchto látek je umocněna tím, že jsou velmi stabilní (jsou schopné odolávat 
přirozeným rozkladným procesům) a mohou se šířit atmosférou na velké vzdálenosti 
ve formě konjugátu s částicemi sazí a prachových zrn a ohrožovat i odlehlá území.  

                                                 
13

 Hektar horského smrkového lesa pohltí za rok až osm tun oxidu uhličitého. Během horkých období však 
začnou stromy uzavírat průduchy a přestanou dýchat. I když na malé ploše tento efekt nemusí mít velký 
význam, ve velkém se projevuje při déletrvajícím suchu (kdy dochází k sezonnímu poklesu vázání uhlíku o třicet 
procent). Je tak možné, že se z "pohlcovačů" skleníkových plynů ve změněných podmínkách stanou naopak 
jeho zdroje. Zdrojem uhlíku mohou být ale i obyčejné lesní mýtiny. Pokud je les vykácen plošně, uvolňuje uhlík 
až deset let. A to i v případě, že se mýtina okamžitě osází stromky. 
Obří skleníky ukazují budoucnost lesa; in: Lidové noviny, 23. XI. 2005. 
14

 Hon, Z.; Patočka, J.; Karda, L., Statistika lesních požárů; in: 112, 2/2010. 
Gooi, B., S.; Koh, H., L.; Ismail, M.; Izani, A., Modeling Air Pollution Due To Forest Fire; in: Engineering Science, 
1/2005, s. 81–96. 
Hart, R., The Questionable Practice of Slash Burning; in: NCAP News, podzim 1984, s. 17–21. 
Stefanidou, M.; Athanaselis, S.; Spiliopoulou, C., Health Impacts of Fire Smoke Inhalation; in: Inhalation 
Toxikology, 20/2008, s. 761–766. 
15

 Zdravotní dopad PAH se mění v závislosti na koncentraci, době působení, způsobu expozice (vdechnutí, 
příjem v potravě, působení na kůži apod.), věku, zdravotnímu stavu a genetické dispozici jednotlivé osoby, ale 
i na dalších faktorech. 
16

 Wilcke, W., Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Soil; in: Journal of Plants Nutrition, 163/2000,  
s. 229–248. 
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 Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF). 
Tyto látky (PCDD, PCDF) se mohou ukládat do zemin, na vegetaci a usazovat se 
v sedimentech na dně vodních ploch. Mohou být vdechnuty nebo požity 
s kontaminovanými potravinami (ryby, mléčné výrobky apod.). Nebezpečí PCDD  
a PCDF látek spočívá v tom, že jsou nebezpečné i ve stopových koncentracích. U lidí 
mohou v akutní fázi otravy vyvolat bolesti hlavy, zvracení, podráždění kůže a očí, 
poruchy imunitního systému, poškození jater a při chronické otravě výrazně zvýšit 
pravděpodobnost onemocnění rakovinou a riziko poškození zdravého vývoje plodu.17 

 Hoření biomasy, která obsahuje zbytky některých herbicidů18 a pesticidů (např. 
triclopyr, dichlorprop, dicamba) může vést k produkci dioxinu19, plynného chlóru, 
kyanovodíku, fosgenu a dalších velmi vysoce toxických látek.20 Mezi zdravotní 
komplikace těmito látkami způsobené se především řadí kašel, dráždění očí, dušnost, 
bolesti hlavy, únava, závratě a nevolnost. Dlouhodobé nepříznivé zdravotní účinky 
zahrnují zhoršení dýchacích funkcí a zvýšení rizika vzniku rakoviny. 

 Kouř z lesních požárů může smísit nebo dokonce reagovat s městskými nebo 
průmyslovými polutanty a způsobit vznik dalších sekundárních produktů. Vlivem 
působení slunečního záření, mohou tyto sekundární produkty (tj. uhlovodíky, těkavé 
organické sloučeniny, oxid uhelnatý) fotochemicky reagovat s hydroxylovými radikály 
za přítomnosti oxidů dusíku a zvyšovat přízemní hladinu ozónu.21 

 Některé lesní požáry uvolňují do ovzduší i množství jedovaté rtuti (viz závěry 
Národního centra pro výzkum atmosféry a Národní vědecké nadace Spojených států 
amerických). Rtuť, které se nyní v ovzduší severoamerického kontinentu nachází 
nebývalé množství, sice nepochází z požárů. Ty jsou však prostředníkem v její 
distribuci. Rtuť je produktem průmyslové výroby, částečně je i přírodního původu  
a usazuje se v půdě a v rostlinách. Intenzívní ohně o vysokých teplotách, spojené  
s prudkým prouděním větru rtuť uvolňují do atmosféry, kde představuje velké 
nebezpečí. Může kontaminovat vodní zdroje a velké zemědělské plochy.22 Částečky 
rtuti v půdě a rostlinách dosahují sotva mikroskopické velikosti. Jakmile se jich 
zmocní větrné proudy, a ty stoupají nad místy lesních požárů do velkých výšek, dokáží 
je zanést stovky kilometrů daleko. Zvláště nebezpečná situace nastává, když spadne 
takovýto rtuťový mrak na nějako vodní plochu. Kontaminuje se celý místní 
ekosystém, rtuť se pak usazuje v organismech korýšů, drobných vodních živočichů  
i ryb. V důsledku požárů se uvolňují stovky tun rtuti. Například při požárech na Aljašce 
putovalo do ovzduší přibližně 12,5 tun rtuti. Po kalifornských lesních požárech varují 

                                                 
17

 Wilcke, W., Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Soil; in: Journal of Plants Nutrition, 163/2000,  
s. 229–248. 
18

 Herbicidy se používají v lesním hospodářství k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů, křovin, pařezů 
a náletových dřevin. Dále jsou určeny k potlačení růstu a k hubení plevelných rostlin, popřípadě k úplnému 
potlačení růstu všech rostlin na plochách, které slouží k technickým účelům (například okolí železničních tratí, 
procházejících lesními úseky). 
19

 Dioxin může být i produktem ohřívání půdy (v důsledku samotných lesních požárů, nebo slunečního záření na 
odlesněných plochách) a k následnému rozkladu uhlíkových dioxinů a jejich uvolňování ze země. 
20

 Hart, R., The Questionable Practice of Slash Burning; in: NCAP News, podzim 1984, s. 17–21. 
21

 Statheropoulos, M.; Karma, S., Complexity and Origin of the Smoke Components as Measured Near the 
Flame-front of a Real Forest Fire Incident; in: Journal of Applied Pyrolysis, 78/2007, s. 430–437. 
22

 Patočka, J., Požáry šíří jedovatou rtuť; in: XXI. století, 19. XII. 2007. 



Ochrana & Bezpečnost – 2013-2014, ročník II., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Dopady lesních požárů a zahraniční zkušenosti, související s lesními požáry (2013-2014_D_16) 

 

 
6 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

ochránci životního prostředí těhotné ženy a malé děti před konzumací sladkovodních 
ryb. 

 
 Ačkoli neexistují zásadnější spory o to, že se z lesních požárů uvolňuje celá řada 
toxických látek, nelze pominout debaty o tom, jaký je jejich objem. Určitou snahu 
„relativizovat“ tyto negativní dopady je možné nalézt na jedné z aktuálních studií Státní 
university v Oregonu (leden 2010):23 
 
 Jejich studie vychází z předpokladu, že přístupy v minulosti užívané k výpočtu dopadu 
lesních požárů značně nadhodnotily počty živých stromů zničených požáry, stejně jako 
množství oxidu uhličitého, který se v důsledku požárů do ovzduší uvolňuje.  
 Průzkum byl proveden v oblasti povodí řeky Metolius v Oregonu, kde během let 2002 
až 2003 byla v důsledku čtyř rozsáhlých požárů spálena jedna třetina plochy, tj. 100 000 akrů. 
Přestože některé předchozí studie předpokládaly, že během lesních požárů bylo z celkového 
množství živých stromů pohlceno 30 %, tato studie zjistila, že došlo k likvidaci pouze 1 až 3 % 
procent stromů.  
 Některé odhady v té době provedené hovořily o tom, že během jednoho ze čtyř 
požárů v roce 2003, ke kterým v oblasti řeky Metolius došlo, se do ovzduší uvolnilo o 600 % 
emisí uhlíku více, než kolik jich bylo uvolněno při využití veškerých jiných energií a fosilních 
paliv ve státě Oregon za celý tento rok. Nicméně tato studie naopak dochází k závěru, že 
všechny tyto čtyři požáry dohromady vyprodukovaly pouze něco kolem 2,5 % z celkového 
ročního celostátního objemu emisí uhlíku. 
 Dokonce v roce 2002, což byl v novodobé historii z hlediska požáru nejextrémnější 
rok, vědci odhadovali, že veškeré požáry v oblasti Oregonu vyprodukovaly pouze kolem 22 % 
průmyslových emisí a emisí z fosilních paliv ve státě – a že během ostatních let bylo toto číslo 
mnohem nižší, v průměru kolem 3 % za období deseti let od roku 1992 do roku 2001. 
 Výzkumníci tvrdí, že existují určité mylné představy o tom, jak velká část lesa během 
požárů skutečně shoří, kdy v tomto směru existuje značná proměnlivost, a dále že při 
požárech dochází k uvolnění mnohem menšího množství uhlíku, než se dříve předpokládalo. 
Některé dřívější analýzy týkající se emisí uhlíku se zakládaly na zkoumání kanadských lesů, 
které se ve srovnání s lesy ve Spojených státech dle jejich názoru značně liší.  
 Dále je nutno porozumět jevu, kterému se říká pyrodiversita neboli široká 
různorodost dopadů požárů jakož i reakcí na ně. 
 Většina emisí uhlíku podle této studie bezprostředně pochází nikoli ze stromů, ale 
spíše z křovinatých podrostů, zbytků listí a sutě nacházející se na zemi nebo dokonce pod 
zemí. V minulosti skutečně nebyly odhady týkající se vlivu požárů na stromy nebo posuzování 
dynamiky uhlíku prováděny příliš přesně. 
 Vědci se domnívají, že dokonce i pokud velice závažný požár zničí všechny stromy 
v oblasti, tyto stromy zůstávají stát a teprve během několika desetiletí se sesunou se k zemi, 
začnou zahnívat a velmi pomalu uvolňovat obsah uhlíku. Travní a křovinaté porosty se po 
zasažení silným požárem rychle obnoví, čímž dojde ke kompenzaci obsahu uhlíku, který se 
uvolňuje z neživých a rozkládajících se stromů. Na většině spáleného území v oblasti řeky 

                                                 
23

 Tento výzkum byl publikován nedávno v časopise Ecosystems a byl financován Ministerstvem energetiky 
Spojených států amerických.  
Effects of Forest Fire On Carbon Emissions, Climate Impacts Often Overestimated; in: Science Daily, 27. I. 2010 
<http://www.sciencedaily.com>. 
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Metolius vědci zpozorovali bohatou regeneraci stromů, která bude mít za následek relativně 
rychle obnovení absorpce a ukládání uhlíku. 
 V důsledku silného požáru se skutečně les v nejbližší době přemění ze zásobárny 
uhlíku na zdroj atmosférického oxidu uhličitého. Na východě Oregonu, kde stromy rostou  
a rozkládají se pomaleji, tak může trvat 20 až 30 let, než les začne absorbovat více uhlíku, než 
ho uvolňuje.  
 Vzhledem k tomu, že přírodní požáry jsou epizodické povahy, zatímco k emisím 
skleníkových plynů dochází trvale se vzrůstající tendencí, budou hrát v budoucnu větší roli 
strategie na zmírnění následků klimatických změn způsobených člověkem spíše než strategie 
zaměřené na lesní požáry. Vědci dále zdůrazňují, že odhady vlivu uhlíkových emisí musejí být 
schopny lépe zvážit stupeň závažnosti popálení, reakce nestromových struktur a podzemní 
procesy.  
 Přestože to vypadá, že během lesních požárů shoří vše, ve skutečnosti tomu tak není. 
Dokonce ani při velice intenzivním požáru stromy jako celek neshoří. Při méně závažném 
požáru dokonce ani řada z nich nepřestane růst.  
 Potlačování požárů má za následek krátkodobé snížení skleníkových plynů, ale 
z dlouhodobého hlediska bude požár nevyhnutelnou součástí lesních ekosystémů. Těžba 
dřeva má například na uhlíkovou dynamiku větší vliv než požár. Lesní požáry budou z těchto 
důvodů při uplatňování strategií na zmírnění následků skleníkových plynů relativně malým 
hráčem ve srovnání s jinými faktory, jako je např. spotřeba fosilních paliv člověkem.  
 Výzkumníci dále uvádějí, že globální oteplování může v budoucnu způsobit vyšší 
počet lesních požárů stejně jako vyšší objem emisí uhlíku, přestože existuje řada pochybností 
ohledně toho, jak klimatické změny ovlivňují lesy, a neexistují také žádné indicie, že by oxid 
uhličitý uvolňovaný při lesních požárech byl srovnatelný s koncentracemi způsobenými 
užíváním fosilních paliv.  
 

Určité pozitivní dopady, zmiňované v souvislosti s lesními požáry 
 
 Mezi možné pozitivní dopady lesních požárů může patřit likvidace nemocí 
(nemocných stromů) v rámci lesa a s tím související určitý regenerační účinek na část lesa.  
V některých případech dokonce díky vysokým teplotám můžou rostliny začít klíčit. Na 
vyhořelých místech se tak může poměrně rychle obnovit původní vegetace.24 Popel může 
fungovat jako hnojivo. 
 Lesní požáry mohou celkově sehrávat určitou pozitivní roli z hlediska přirozeného 
životního procesu lesa. Vedou k přirozenému čištění lesů, protože např. nadměrné množství 
popadaného dřeva shoří. Potlačování lesních požárů může vést k nadměrné produkci 
biomasy a mrtvého dříví. To vytváří nepřirozené podmínky, které mohou vést k ještě 
ničivějším požárům, než k jakým by došlo v přirozeném lesním porostu, a to z důvodu 
velkého množství přítomného dřeva, které tak slouží jako palivo.25  
 Přirozeně vznikající lesní požáry mohou být chápány jako známka normálního 
fungování ekosystému. Vytvořením otevřeného životního prostředí, které se časem navrátí 
do podoby lesního porostu, vytvářejí požáry přirozená prostředí pro různé organismy. 

                                                 
24

 Malysa, M., Dopad lesních požárů na přírodu; in: ČT1, 25. VII. 2006. 
25

 Forest fires in Southern Europe Destroy Much More than Trees, 28. VII. 2009 
<http://www.eea.europa.eu/highlights/forest-fires-in-southern-europe-destroy-much-more-than-trees>. 
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Dokonce řada živočišných druhů jak v oblasti Středozemí, tak v oblasti severských 
(boreálních) lesů je na těchto přirozených prostředích závislá.26 

 
Zahraniční zkušenosti, související s lesními požáry 

 
 Nebývalé množství katastrofických lesních požárů je v Evropě pozorováno od roku 
1991. Tato skutečnost bývá dávána do souvislosti s planetárními změnami počasí (el Niňo 
efekt), které se konkrétně na jihu Evropy mohou projevovat stále teplejšími léty a stále 
menším objemem srážek v zimě. Oba tyto faktory nemálo zvyšují pravděpodobnost  
a ničivost možných lesních požárů. 
 Nejzávažnější vlny požárů v Evropě v posledních letech probíhaly v letech 2000, 2003, 
2005, 2007, 2009 a 2010. K jejich vypuknutí přispěly právě extrémně vysoké teploty  
(a s tím související sucha). 
 V této souvislosti nelze vyloučit, že uvedené klimatické podmínky se v rámci Evropy 
budou během následujících let či desetiletí posouvat stále více na sever, tedy do prostoru 
České republiky (viz studie University v Berkeley nebo klimatický model Organizace 
spojených národů) a zcela zásadním způsobem se odrazí i na životním prostředí a fungování 
společnosti ve střední Evropě. 
 I z tohoto důvodu by se Česká republika měla snažit „inspirovat“ o slabinách  
a opatřeních, které v rámci některých zemí Evropy (či světa) vyvstaly v souvislosti s vlnami 
lesních požárů, tak aby jejich dopad na životní prostředí a společnost jako celek, byl co 
nejmenší. 
 
 Zjištěné slabiny je možné v rámci některých konkrétních zemí (Portugalsko, 
Španělsko, Francie, Itálie, Řecko, případně další) sumarizovat následujícím způsobem: 
 

 Země požáry řešily ad hoc, jako jednotlivé události, bez úvahy o perspektivě stovek či 
tisíců větších či menších požárů v jedné zemi a v krátkém časovém úseku. Pro tyto 
úkoly chyběl dostatek kapacit (osoby a technika – řada hasičů zasahovala bez 
ochranných dýchacích prostředků). 

 Komunikace a koordinace mezi jednotlivými zainteresovanými aktéry se často teprve 
tvořila „za pochodu“ (vlastníci lesů – právnické či fyzické osoby, obce, stát; 
ministerstva životního prostředí; ministerstva zemědělství; správy národních parků  
a dalších přírodních rezervací; zasahující jednotky – hasiči, dobrovolnické platformy, 
armádní složky, policie respektive četnictvo; soukromé firmy, disponující určitou 
technikou – např. vrtulníky). 

 Periody sucha znamenaly i nedostatek vody, využitelné k hašení. 

 Pokud požáry vypukly v několika zemích najednou, velmi to omezilo potenciál pro 
mezinárodní spolupráci („výpomoc“), ať již na bilaterální úrovni, nebo za využití 
kanálů Evropské unie či Severoatlantické alaince.  

 Řada lokalit, kde požáry zuřily, se ukázala jako obtížně přístupná – a to nezřídka právě 
v oblastech přírodních parků (odlehlé oblasti, bez vhodných cest pro přiblížení se  
k požáru). 

                                                 
26

 Forest fires in Southern Europe Destroy Much More than Trees, 28. VII. 2009 
<http://www.eea.europa.eu/highlights/forest-fires-in-southern-europe-destroy-much-more-than-trees>. 
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 Některé požáry svými zplodinami zásadním způsobem zhoršily životní prostředí 
v rámci blízkých velkoměst (Lisabon, Řím, řada měst ve Spojených státech 
amerických). 

 Komplikace činily i požáry s přeshraničním dosahem (nedostatečná koordinace nebo 
odlišné hasební přístupy po obou stranách hranice – kde se přitom nachází celá řada 
velkoplošných chráněných území). 

 
 Z konkrétních opatření, které postižené země (často narychlo) v souvislosti 
s opakujícími se vlnami požárů zaváděly, je možné uvést například tyto: 
 

 V konkrétních zemích začaly být budovány komplexní technicko-organizační systémy 
(meziresortní skupiny či nadresortní koordinační tělesa) pro prevenci a boj s lesními 
požáry (například Portugalsko roku 2003 vytvořilo zvláštní Agenturu pro prevenci 
lesních požárů. 

 Vytváření skutečně detailních postupů („typových plánů“) pro zvládání většího 
množství paralelních požárů v rámci země. 

 Paralelně jsou řešeny – za zapojení zdravotnických struktur – systémy výstrahy před 
vlnami horka pro populaci jako takovou (včetně souvisejících doporučení – pitný 
režim atd.). 

 Střednědobé úvahy o vodních kapacitách zemí či regionů (úbytek podzemních  
i povrchových vod – nejen s ohledem na hasební zásahy, ale i co se týče zemědělství  
a vůbec pitné a užitkové vody nutné pro chod společnosti). 

 Budování koordinovaných systémů výstrahy před zvýšeným nebezpečím lesních 
požárů – a to i na unijní úrovni (detekce teplot ale i vypuknuvších požárů za využití 
družic ENVISAT (určený pro monitoring více aspektů změn životního prostředí  
a klimatu v Evropě i ve světě), Prometheus, Itascar a další. 

 Intenzivnější zapojování vědeckých (akademických) kapacit do řešení problémů, 
souvisejících s konkrétními aspekty prevence a zvládání lesních požárů, s důrazem na 
jejich dopady na životní prostředí. 

 Úvahy o perspektivě zakládání řízených požárů a vytváření „průseků“ v rámci lesních 
ploch jako prevence vzniku skutečně velkých, nezvladatelných požárů (a to i v rámci 
velkoplošných chráněných rezervací).27 

 Nákup další či efektivnější techniky a celé řady dalších opatření, podle možností i za 
využití prostředků z fondů Evropské unie (v této oblasti údajně vyniká zejména 
Španělsko). 

 Efektivnější koordinace přeshraničních zásahů a pořádání cvičení orgánů krizového 
řízení s tímto námětem (řada velkých lesů, včetně národních parků, se nachází na 
hranici států). 

 Vytváření specializovaných hasičských sborů v rámci konkrétních národních parků. 

 Efektivnější zapojování veřejnosti (dobrovolníků, celých nevládních organizací) do 
konkrétních aspektů ochrany životního prostředí respektive požární ochrany. 

                                                 
27

 Určitým kompromisem může být „vypásání“ určitých pruhů vegetace v rámci lesů za využití ovcí – tento 
model se údajně osvědčil v Itálii. 
Italské ovce bojují s ohněm; in: Moravskoslezský deník, 29. IV. 2003. 
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Závěr 
 
 Z výše uvedených skutečností zřetelně vyplývá, že téma lesních požárů a jejich 
dopadů na životní prostředí, patří mezi stěžejní bezpečnostní výzvy současnosti, vyžadující 
značnou pozornost. Nemalou roli přitom mohou sehrát zahraniční zkušenosti, respektive 
snaha o jejich využití v prostředí České republiky. 
 Intenzivnější činnosti v této oblasti nesnese odkladu, zejména s přihlédnutím k dalším 
výzvám, například co se týče objemu pitné a užitkové vody v prostoru střední Evropy. 


